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Scholen in 
Urmond en 
Berg blijven

URMOND/BERG AAN DE MAAS

Urmond en Berg houden vrijwel zeker hun  
eigen school. De drie coalitiepartijen zien dat 
dit financieel verantwoord is en spelen in op de 
wens van veel ouders en andere bewoners.
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URMOND/BERG AAN DE MAAS
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„W e denken dat sluiting
van de school een
enorme impact zal
hebben op de leef-

baarheid in het dorp”, zegt Jo van 
Erp, voorzitter van DOP Berg-Nat-
tenhoven. Daarom vraagt hij  bewo-
ners vanavond op een bijeenkomst 
mandaat om te ageren tegen slui-
ting van De Avonturijn.
De kans dat de school dichtgaat is 
uiterst klein, nu DOS als grootste
coalitiepartij zich in een open brief
nadrukkelijk heeft uitgesproken
voor behoud van de rk-school naast
openbare school De Maaskei in Ur-
mond. Het CDA toonde zich  verle-
den week al voorstander van twee 
scholen en SB-leider Graad Cou-
mans zei gisteren dat hij de wens 
van de bewoners zal respecteren. 
Daarmee loopt de coalitie vooruit 
op de uitkomsten van een haalbaar-
heidsstudie naar huisvestings-
varianten, van renovatie en uitbrei-
ding tot nieuwbouw, waarbij Bra-
mert-Noord en grond nabij VV
Urmondia in beeld zijn voor een in-
tegraal kindcentrum. Alle varian-
ten zijn met het oog op de aantallen

leerlingen levensvatbaar en hebben
voor- en nadelen, zowel financieel
als onderwijskundig. De voorlopige
uitkomsten zijn vorige week gepre-
senteerd en worden nog aan de
klankbordgroep met inwoners en in
november door het college aan de 
raad voorgelegd. De uitkomst van
het debat lijkt vast te staan. ‘Wat 
ons betreft blijft de school in Berg
open’, schrijft DOS-leider Peter 
Claessen met vette letters namens
zijn fractie. De brief volgt na een 
tekst van DOP Berg-Nattenhoven 
in het huis-aan-huisblad ViaStein. 
Daarin werd de suggestie gewekt
dat de gemeente plannen tot slui-
ting van De Avonturijn had. DOS-
wethouder Natascha Wingelaar 
(Onderwijs) reageerde daar op de
gemeentelijke website direct op 
door te stellen dat een haalbaar-
heidsstudie werd verricht en de ge-
meente helemaal nog geen voor-
keur  had bepaald. 
Haar fractie doet dat nu wel. Uit de
voorlopige resultaten van het on-
derzoek concludeert DOS dat het 
prima mogelijk is in de toekomst 
goed en vernieuwend onderwijs aan
te bieden in Berg én in Urmond. On-
der bewoners en ouders ziet de frac-
tie hiervoor voldoende draagvlak. 


